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Afwezig:
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de secretaris,
de burgemeester,
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Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Besluitenlijst BenW
3 mei 2011

Vastgesteld.

2.

Conform lijst van 10
mei 2011

Vastgesteld.

3.1.

110238

3.2.

110243

3.3.

110244

3.4.

Bespreekstukken
Onderwerp:
Verzoek Wet openbaarheid bestuur stukken Westdorp.
Voorstel:
Het college besluit:
- Het ambtelijke discussiestuk ‘Invullocaties Westdorp’ vrij te geven in het
kader van de Wet Openbaarheid bestuur aan verzoeker;
- Het ambtelijke discussiestuk ‘Invullocaties Westdorp’ ter informatie aan
de raad te doen toekomen.
Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat memo en notitie worden meegestuurd.
Onderwerp:
Analyse subsidiebeleid naar aanleiding van motie D’66 (ARC van 9 september
2010 en de ARC van donderdag 21 april 2011).
Voorstel:
Het college besluit :
- De bijgevoegde memo vast te stellen.
- In het kader van de actieve informatieplicht de raad te informeren via
bijgevoegd memo.
Besluit: Aanhouden.
Nagekomen bespreekstukken
Onderwerp:
Projectplan Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening.
Voorstel:
Het college besluit:
- Het projectplan ‘Gemeente Bergen op weg naar de top in
dienstverlening’ vast te stellen;
- De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van de
visie op dienstverlening via de memo van het college aan de raad;
- Het agendaverzoek aan het presidium te sturen voor gesprekken met
woordvoerders van de fracties over de visie op dienstverlening.
Besluit: Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 van de GGD.
Voorstel: Het college besluit, in afwijking van het standpunt van het Dagelijks
Bestuur van de GGD, maar in overeenstemming met de conclusie van de
klankbordgroep en de zienswijze van de raad, de nullijn (geen indexatie loon en
prijskosten) voor de subsidie aan de GGD over 2012 en volgende jaren aan de
GGD te hanteren.
Besluit: Conform vastgesteld.
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6.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Doorgenomen.

7.

MT Kwaliteitsdag van
8 april 2011

Ter kennisname
aangenomen.

8.

Aangehouden
stukkenlijst

Geactualiseerd.

